
 

 

 שנה"ל תשע"ט

 

 לכבוד

 מנהלים בבתי ספר המלווים בתכנית תל"י

 

 שלום רב,

 

 שירת רבים -שירת הלב    הנדון:

 

 .שירת הלב לשנת תשע"טזמינכם לכנס המוסיקלי האנו שמחים ל

 : מציעים מסגרת חדשה למפגש שירת הלבאנו בסימן "אחדות" ו"ייחודיות" 

קול אחד הקולות יתלכדו וביחד יישמע  משותף, כל קבוצת תלמידים מביה"ס תשיר עיבוד קולי לשיר 

 . גדול וסוחף, רב צבעים ופנים

 

 כיצד נעשה זאת? .1

  קולות.  3-ב יםמוכרני שירים עיבוד חדש לשיצרנו 

 כך שכל בית ספר יהיה שייך לאחד הקולות. קבוצות  3-ל אנו נחלק את בתי הספר 

  עיבוד אחד. רביםעוד בהיותכם בבית הספר, ילמדו התלמידים העתידים להשתתף בשירת ,

, לכל אחד משני השירים. אנו נציע לכם תנועות מילות השיר ואת "הקול" שלהםכלומר את 

 שתרצו לשיר זה.משלימות לשירים, ונעודד אתכם לבוא בתלבושות ייחודיות, ובכל תוספת 

  ,הביצוע תקבל ישעל השיר בשלמותו עד נתאמן חזרה ו נתאסף כולנו, נבצע ביום המפגש

ביצוע זה יוסרט, ויועלה ליוטיוב כך שכל בית ספר, הורה או תלמיד יוכל להיות שותף   המושלם.

 )יש צורך באישור הורים(. למיזם נפלא זה.

 מי ילמד את התלמידים את הקול והתנועות? .2

 

 ( אנו נשלח אליכם החסן ניידUSB  .אשר יכיל את השיר בעיבוד הנדרש, וכן את צילום התנועות ,)

כמובן שניתן ורצוי לבקש מהמורה למוסיקה להכין את התלמידים המשתתפים )באישור הפיקוח 

 על המוסיקה(.

  ולהתנועע. אין יחד עם זאת, כל מחנך או מורה עם אוזן מוסיקלית יכול ללמד את הכיתה לשיר

 בכך קושי רב.

 

  למי מיועד מפגש שירת הלב? .3

 כיתות ד' בבית ספרכם. שכבתתלמידי ל

 

 שירת הרבים? –איפה ומתי זה יתקיים שירת הלב  .4

 

 

 

 



 

 

 :לכך המיועדים והמקומות התאריכים עם טבלה לפניכם

 

 מקום ושם האולם יום בשבוע תאריך

 וואהל, רמת גןמרכז  ראשון , ז' אייר תשע"ט2019במאי  12

 תיאטרון יד למגינים, קיבוץ יגור שלישי , ט"ז אייר תשע"ט2019במאי  21

 היכל תרבות הנשיא, אשקלון רביעי , י"ז אייר תשע"ט2019במאי  22

 

 

 מה נדרש בית הספר לעשות? .5

 למצוא את המורה שיכול ורוצה להכין את התלמידים 

  הורים לצילום הילדיםלוודא שברשותכם אישור 

 להירשם בקישור הבא: https://goo.gl/forms/7Zf0mvZEumoA73063  

 

 לאחר ההרשמה , אנו נשלח אליכם את כל המידע הנדרש.

 

 ₪ .  800   -קרן תל"י תממן עד מחצית מעלות הנסיעה ולא יותר מ

 

 זוכה ! –כיוון שהאולמות בעלי נפח מוגבל הרי שכל הקודם 

 

 

 בברכה,

 

 גילה בראשי

מנהלת מרחב דרום 

 וירושלים

 רונית ארז

 מנהלת מרחב צפון

 רננה אברון

 מנהלת מרחב מרכז

 

 

 

 העתק:

 מנכ"ל –ד"ר איתן שיקלי 

 סמנכ"ל –שרה שי 

 מפעילת האירוע –ם הגב' בת אלה בירנבאו

 תל"י מנחים פדגוגיים קרן

 בתי הספרתל"י ב רכזי

 רכזת המרחבים –נורית סלומון 

https://goo.gl/forms/7Zf0mvZEumoA73063

